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“Nós queremos uma união voluntária de nações - uma união que se opõe a
qualquer coacção de uma nação por outra - uma união fundada em total
confiança, em um claro reconhecimento da união fraterna, no consentimento
absolutamente voluntária. Essa união não pode ser efectuada a um acidente
vascular cerebral; temos que trabalhar para ele com a maior paciência e
prudência, de modo a não estragar as questões e não despertar desconfiança, e
para que a desconfiança herdado de séculos de opressão capitalista e proprietário
de terras, séculos de propriedade privada e da inimizade causada por sua divisão e
redivisão pode ter uma oportunidade." (1919, Lenin, Collected Works, Volume 30,
página 293, traduzido da versão em Inglês)

"Estamos nos esforçando pela abolição completa das fronteiras" (1919, Lenin,
Collected Works, Volume 30, página 293, traduzido da versão em Inglês).
Somos internacionalistas. Nossa luta por uma Europa socialista faz parte de nossa luta
por um mundo socialista. O Estalinismo-Hoxhaismo é a doutrina de resolver a questão
europeia no curso da luta revolucionária pelo socialismo mundial e do comunismo
mundial. O Estalinismo-Hoxhaismo no continente Europeu significa: lutando pela
revolução socialista em todos os países europeus, para o estabelecimento da ditadura do
proletariado europeu, para a transição da Europa imperialista na Europa socialista. A
revolução socialista na Europa é parte da revolução socialista mundial. A vitória sobre a
Europa imperialista só pode ser garantida por meio da vitória da revolução socialista
mundial. O exército europeu do proletariado é um destacamento do exército proletária
mundial. A relação entre o Estado europeu e que as revoluções socialistas na Europa
correspondem directamente à relação de Estado mundial e da revolução mundial.
Ambos dependem umas das outras e não podem ser separados uns dos outros, nem ser
colocados uns contra os outros.
Temos de ligar a questão de Estado e revolução com a destruição de todo o sistema do
imperialismo mundial, a destruição do poder global da oligarquia financeira, etc... Na
medida em que cada Estado burguês está entrelaçada internacionalmente, todo o sistema
de escravização financeira deve ser globalmente destruído.
Por conseguinte, e na mesma medida, a integração das revoluções socialistas proletárias
na Europa revolução dentro do mundo é necessário. Vivemos -não sozinho- na União
Europeia, mas também em um sistema global de estados. A destruição da rede global
dos estados imperialistas é uma coisa, no entanto, a destruição dos estados da União
Europeia é algo completamente diferente. Para este efeito, a revolução mundial e as
revoluções na Europa devem formar uma unidade complementar. E isto é válido
também no que diz respeito ao estabelecimento da ditadura do proletariado à escala
europeia e global, e também em relação ao estabelecimento do Estado socialista na
Europa e no estabelecimento do estado socialista mundial.
O destino do proletariado europeu é invariavelmente ligado com o destino de todo o
proletariado mundial. Não podemos lutar por uma Europa socialista sem a luta pela
revolução mundial. Isso significaria abandonar o comunismo e para escorregar para o
campo da burguesia. Lutamos contra tanto o imperialista, cosmopolita Europeia
"Grande" – Alimentação do chauvinismo e o nacionalismo tacanho reaccionária em
todos os países europeus. Nós vamos derrotar ambas as tendências burguesas por meio
do internacionalismo proletário, implementado pelo proletariado europeu em união com
o proletariado em todos os países do mundo, em unidade com todo o proletariado
mundial.
Defendemos a íntima união e fusão completa dos operários e camponeses de todas as
nações europeias em um único Europeia República Soviética. A República Socialista da
Europa é parte da República Socialista Mundial. Qualquer evasão da questão da relação
dialéctica entre a revolução proletária Europeia e o estado proletário europeu é uma

evasão, que promove tanto o anarquismo (questão da indispensabilidade do estado
Europeia), bem como a distorção total e achatamento do marxismo-leninismo através os
revisionistas (questão da violência da revolução Europeu e ao carácter do armada
ditatoriais Estado europeu do proletariado europeu).
Capital europeia reina através da contra-revolução europeia. Portanto, o Estado europeu
socialista é necessário, pois o poder de compensação Europeia. O aparelho de Estado
socialista da Europa será construído sobre as ruínas do sistema estatal capitalista
europeu.
Só com a ajuda do governo europeu socialista, a economia europeia socialista irá
desenvolver de acordo com o objectivo de satisfação máxima do material em constante
crescimento e as necessidades culturais de toda a sociedade socialista da Europa, através
do crescimento e melhoria contínua da produção socialista na base da mais avançada
tecnologia e manipulação cuidadosa dos recursos naturais. Lutamos pela ditadura do
proletariado europeu unido:
1) O Estado europeu socialista é a forma Estado soviético da ditadura do proletariado. O
estado socialista é o proletariado armado organizado que está governando como uma
classe em toda a Europa.
2) a ditadura do proletariado europeu é uma forma especial da aliança de classes entre o
proletariado e o campesinato sob a liderança do proletariado, como o princípio supremo
da ditadura do proletariado.
3) a ditadura do proletariado é a mais alta forma de democracia na sociedade de classes
- a democracia proletária.
4) A ditadura do proletariado na Europa é a dominação europeia da classe trabalhadora,
e baseia-se na cooperação organizada centralmente dos proletários de todos os países
europeus.
5) A ditadura do proletariado europeu destrói o sistema estatal europeu imperialista que
explorados e oprimidos nações fora da Europa e apoia o proletariado de todas estas
nações, no espírito do internacionalismo proletário.
O Estalinismo-Hoxhaismo é a eliminação da contradição antagónica entre as nações
europeias, a eliminação da exploração das nações europeias por meio de outras nações,
a realização da igualdade das nações europeias, solidariedade e cooperação amistosa e
de associação das nações europeias, a superação da lei capitalista da desigualdade do
desenvolvimento de um país europeu em frente à outra nação europeia - tudo
isso se relaciona com a implementação da lei internacionalista da transição do
capitalismo para o socialismo.
O Estalinismo-Hoxhaismo é a eliminação de contradições não-antagónicas entre
Europeia nações - e até mesmo eliminar as contradições entre as nações europeias, e a

fusão das nações europeias como uma pré-condição para a supressão gradual dos
Europeia nações - tudo isso serve a implementação da lei geral da transição do
socialismo ao comunismo.
A doutrina da União Europeia dos estados socialistas, a doutrina da república socialista
da Europa - é baseado na teoria Estalinista-Hoxhaista do estado, ou seja, com carácter
internacionalista do Estado europeu que não serve apenas o Europeu proletariado, mas
todo o proletariado mundial. Assim, o Estado europeu do proletariado não é um fim em
si, mas destinado a contribuir para a criação de nações socialistas em todo o globo, para
a criação do Estado socialista do proletariado mundial. O estado socialista mundial é
cercado por um mundo socialista enquanto o socialismo nos países europeus é cercada
pelo mundo capitalista.
Com a revolução socialista mundial, o proletariado mundial torna-se a classe dominante
no mundo.
O estado socialista mundial que é: o proletariado mundial armada organizada como a
decisão a nível mundial classe.
A vitória do socialismo na Europa não é uma tarefa auto-suficiente. A revolução que
tem sido vitorioso na Europa deve considerar-se não como uma entidade autosuficiente, mas como um auxílio, como um meio para acelerar a vitória do proletariado
em todos os países... o início da e a condição prévia para a revolução mundial.
O estado socialista mundial só pode ser criado pelo próprio proletariado mundial - ao
passo que o União Soviética pode "apenas" ser parte dela.

Projecto para uma futura
Constituição da União Europeia Socialista

É na natureza das coisas, que uma constituição só pode cumprir sua finalidade, se o
material pré-requisitos já são dadas. A formação de concreto da futura União Europeia
de Estados socialista ainda não está claramente previsível. No entanto, irá revelar-se
útil, mesmo imaginar, pelo menos, as nossas noções cruas de uma possível
"constituição".

A futura organização da
Sociedade Soviética da Europa
ARTIGO 1.
A União Europeia socialista é um sistema federal de Estados socialistas.
Este é indispensável para a transformação subsequente a um socialista europeu
adequada estado dos trabalhadores e camponeses.
ARTIGO 2.
Os Sovietes de deputados Povo Trabalhador, que crescem e atingem força como
resultado da derrota dos latifundiários e dos capitalistas e para a realização da ditadura o
proletariado, constituem a fundação política da União Europeia Socialista.
ARTIGO 3.
Na União Europeia Socialista todo o poder pertence ao povo trabalhador da cidade e
país como representado pelos Sovietes de deputados Povo Trabalhador.
ARTIGO 4.
O sistema socialista de economia e a propriedade socialista dos meios e instrumentos de
produção firmemente estabelecida como resultado da abolição do capitalismo sistema
de economia, cancelamento da propriedade privada dos meios e instrumentos de
produção e à abolição da exploração do homem pelo homem, constituem «o
desenvolvimento económico fundação da União Europeia Socialista.
ARTIGO 5.
A propriedade socialista na União Europeia Socialista existe sob a forma de bens do
Estado
(A posse comum dos povos), ou sob a forma de propriedade cooperativa e kolkosiana
(propriedade de uma fazenda colectiva ou propriedade de uma associação cooperativa).
ARTIGO 6.

A terra, seus depósitos naturais, águas, florestas, moinhos, fábricas, minas, ferrovias,
água e ar transportes, bancos, correios, telégrafos e telefones, grande agrícola
organizado pelo Estado empresas (fazendas estatais, máquinas e tractores estações e
similares), bem como municipal empresas e a maior parte das casas de habitação nas
cidades e localidades industriais, são propriedade do Estado da União Europeia
Socialista, e servir igualmente todos os povos.
ARTIGO 7.
As empresas públicas em fazendas colectivas e organizações cooperativas, com o seu
gado e implementos, os produtos das fazendas colectivas e organizações cooperativas,
como bem como seus edifícios comuns, constituem a propriedade socialista comum do
colectivo fazendas e cooperativas. Além de sua renda básica do público
empreendimento colectivo-fazenda, cada agregado familiar em uma fazenda colectiva
tem para seu uso um pequeno pedaço de terra ligado à habitação e, como sua
propriedade pessoal, uma subsidiária estabelecimento no lote, uma casa de habitação,
gado, aves e menor agrícola implementa em conformidade com os estatutos agrícolas.
ARTIGO 8.
A terra ocupada por fazendas colectivas é garantido a eles para a sua utilização de forma
gratuita e por tempo ilimitado, ou seja, em perpetuidade.
ARTIGO 9.
Juntamente com o sistema socialista de economia, que é a forma predominante de
economia a União Europeia socialista, a lei permite a pequena economia privada dos
camponeses e artesanato com base em seu trabalho pessoal e excluindo a exploração do
trabalho dos outros.
ARTIGO 10.
O direito dos cidadãos à propriedade pessoal dos seus rendimentos do trabalho e de suas
economias, de suas casas de habitação e economia doméstica, a sua subsidiária
mobiliário doméstico e utensílios e artigos de uso pessoal e conveniência, bem como o
direito de herança de bens pessoais de cidadãos, é protegido por lei.
ARTIGO 11.
A vida económica da União Europeia Socialista é determinada e dirigida pelo Estado
plano económico global, com o objectivo de aumentar a riqueza pública, de melhorar
constantemente as condições materiais das pessoas que trabalham e elevar seu nível
cultural, de consolidar a independência do S.W.U. e reforço da sua capacidade
defensiva.
ARTIGO 12.

No trabalho Socialista União Europeia é um dever e uma questão de honra para cada
cidadão apto, de acordo com o princípio: "Quem não trabalha, não come." O princípio
aplicado na União Europeia Socialista é que do socialismo mundial:
"A partir de cada país de acordo com sua capacidade, a cada país de acordo com o seu
trabalho."
ARTIGO 13.
Todos Socialista-Membros da União Europeia comprometem-se voluntariamente, para
basear a sua própria constituição sobre a Constituição da União Europeia Socialista.
ARTIGO 14.
A Constituição da União Europeia Socialista protege o socialismo em toda a era
histórica entre o capitalismo mundial e do comunismo mundial:
Protecção da propriedade socialista da Europa: de terras, florestas, fábricas e empresas e
outras meios de produção e - instrumentos;
Abolição da exploração e eliminação das classes exploradoras em todos os países da
Europa;
Eliminação da pobreza da população mundial e a prodigalidade de sua minoria, que tem
viveu no luxo;
Eliminação de desemprego à escala europeia;
O direito ao trabalho, por exemplo, o direito sobre o emprego é garantido à escala
europeia.
-Direita europeia para recreação e regeneração
-Direita europeia à educação, formação profissional, actividades culturais e científicas
A participação activa na criação de todas as conquistas do socialismo mundial e uso de
todas as realizações do socialismo mundial (medidos em um valor equivalente).
ARTIGO 15.
A Constituição da União Europeia Socialista é uma constituição da ditadura do
proletariado, a constituição da hegemonia do proletariado europeu, é um
internacionalista constituição dos operários e camponeses dominantes. A defesa da
ditadura do proletariado contra as tentativas de restauração da ditadura da burguesia
europeia, contra a restauração do capitalismo, é constitucionalmente consagrados.
A União Europeia consagra constitucionalmente Socialista o papel de liderança do
Partido Comunista

Internacional e também o Marxismo-Leninismo-Estalinismo-Hoxhaismo como a única
ideologia válida tudo pelo mundo.
A União Europeia Socialista incessantemente desenvolve a revolução socialista mundial
por aderindo à luta de classe global e visa assegurar a vitória final do socialismo estrada
através da via capitalista, a alcançar a construção completa do socialismo mundial e
comunismo mundial.
ARTIGO 16.
A Constituição da União Europeia Socialista assegura o cumprimento das regras de
internacionalismo socialista entre a União Europeia Socialista e o único socialista
estados, de um lado, e entre os estados socialistas do outro lado. Acima de tudo, o
solidariedade internacionalista do proletariado mundial e seus aliados é o direito mais
elevado, maior honrar e de valor imensurável para todo o sistema europeu de Estados
socialistas.
Todos os estados europeus socialistas são iguais.
A observância do princípio da igualdade de tratamento é obrigatória. Para ser mais
específico:
Nenhuma diferença, seja na cor da pele ou língua, se as diferenças culturais ou outros
entre os países socialistas da União Europeia podem jamais justificar qualquer
desigualdade jurídica.
A Constituição da União Europeia Socialista garante os mesmos direitos a todos os
europeus nações, independentemente da sua situação passada e presente,
independentemente da sua força ou fraqueza, em todas as esferas da vida económica,
social, política e cultural do socialista sociedade.
ARTIGO 17.
A Constituição da União Europeia Socialista garante dos direitos humanos em Escala
europeia.
A Constituição da União Europeia Socialista protege democracia proletária na Europa.
A Constituição da União Europeia Socialista protege a natureza e os recursos naturais, e
fiscaliza a sua harmonização com as necessidades e desejos da população mundial.
Não há distinção entre cidadãos activos e passivos. Todos os cidadãos da União
Europeia socialista são politicamente activos - ou seja, no sentido e espírito de sua
constituição.
A Constituição da União Europeia Socialista garante igualdade de direitos entre homens
e mulheres, à escala europeia.

Repugnante à Constituição, são distinções como "residentes" e "não residentes",
"estranhos" e "nativos", "possuidores" e "despossuídos", "educado e sem instrução", etc.
Em toda a Europa, todos os cidadãos são iguais e, assim, os seus direitos e obrigações.
Não é a vantagem da localização de um país sobre outro, não a situação financeira, não
origem nacional ou social, não de género, e não a posição de serviço, etc., etc., mas o
pessoal habilidades e do trabalho pessoal de cada cidadão na Europa determina a sua
posição na sociedade europeia socialista.
ARTIGO 18.
A Constituição da União Europeia Socialista garante todos os meios necessários para
todos os desenvolvimentos de todas as pessoas que estão vivendo na sociedade
socialista mundial.
O socialismo na Europa é como um "escritório único" e como uma "fábrica single" com um trabalho igual e Pagamento equivalente.
A Constituição protege a saúde, alimentação e prosperidade de todos os cidadãos do
mundo.
ARTIGO 19.
A União Europeia Socialista é uma união voluntária de nações iguais. Isto inclui o
direito de deixar a União Europeia Socialista.
O que distingue a União Europeia federativa socialista do Estado socialista europeu?
O tipo de governo da União Europeia Socialista (comparável com o Soviética União de
Lenine e Estaline) é baseado em uma extensa descentralização, sem a qual nenhuma
fundação pode ser construída sobre a centralização de um governo mundial unificado.
A União Europeia Socialista é caracterizada por dois componentes principais:
Primeiro:
Pela primeira vez, a igualdade de participação no governo socialista das nações
europeias - que eram oprimidos tanto pelo imperialismo mundial e a própria burguesia e, assim, a sua discriminação secular estão terminando.
Segundo:
A subordinação pela primeira vez das antigas grandes potências sob a vontade comum
de nações e sob o governo das nações unidas, o fim da época dos privilégios e abuso da
posição dominante das grandes potências imperialistas.
A União Europeia Socialista é uma união federal de países socialistas, em grande parte
independentes, que gradualmente crescer juntos e que promover a sua unificação para
um único Socialista Estado europeu.

***

A União Europeia Socialista, é um bloco de construção
inevitável das formas de transição de uma estrutura
global de estados
O problema é este:
O estado socialista europeu não pode ser estabelecido em um golpe, como o socialismo
mundial não pode ser construído em um golpe. Todos os restos da época do
imperialismo não podem nem ser eliminado nem abolido, de um só golpe. Este é um
processo global gradual para que um será necessário período histórico inteiro de
transformação. E dentro deste tempo, o Estado europeu socialista só pode ser
desenvolvida por etapas. A União Europeia Socialista, é assim, uma forma de transição
inevitável de uma estrutura global de estados, os quais criam condições para o seu
desenvolvimento para o estado do mundo holística e centralizada – rumo o primeiro e o
último governo mundial. No decurso do desenvolvimento da União Socialista Mundial,
os elementos descentralizados da federação mundial serão eliminados - em favor de os
elementos unitários e centralizados dos estados.
A União Europeia Socialista pode nem ser equiparado com o socialista centralizada
Estado europeu, nem ser colocados um contra o outro. A União Europeia Socialista
corresponde à União Soviética de Lenine e Estaline - a uma escala europeia, que por sua
vez ainda não foi desenvolvido no sentido de um Estado-nação unificada - foi uma
União de Repúblicas Soviéticas.
No início, nós nos esforçamos para a destruição das fronteiras capitalistas antagónicas e,
mais tarde, para a abolição das fronteiras socialistas não-antagónicas. Nós nos
esforçamos para que o comunismo mundial não precisa de fronteiras, não há estados.
Nossa política mundial aponta para a realização de um mundo livre sem fronteiras - um
mundo sem exploração e opressão do homem pelo homem.
O estado proletário mundial e sua participação global é uma alavanca decisiva e base
para a construção do socialismo mundial e, assim, para a criação de uma pré-condição
para o comunismo mundial sem estado.
O sistema estatal do capitalismo mundial se deteriora, porque não pode fazer nada
contra a sua capitulação relacionada com a questão social não resolvido - nem em um
global, nem a nível nacional escala. A razão: O sistema estatal do capitalismo mundial
tem inseparavelmente acorrentado a sua própria existência por meio de sua exploração
global e opressão.
O sistema estatal do socialismo mundial vence porque é um sistema estatal da ditadura
do proletariado mundial, o que resolve o social e da questão nacional por meio da
eliminação mundial da exploração e da opressão.

As condições para a vitória do sistema estatal do socialismo mundial sobre o sistema
estatal do capitalismo mundial são: a não-existência de contradição entre a exploração e
a opressão em geral e da não-existência dos estados exploradores e opressores, em
particular; a não-existência da, exploração imperialista globalizado mundial e opressão;
a eliminação dos seus principais manipuladores imperialistas, que alimentam a
ideologia do mundo dominação e ódio nacionalista mútuo; o proletariado mundial está
no poder em todo o mundo, que é um inimigo da escravidão e da transportadora
inflexível das ideias do internacionalismo; a realização efectiva da assistência mútua de
todos os povos em todas as áreas do mundo economia e na vida social do mundo;
finalmente restauração da cultura nacional dos povos por meio das actividades da União
Socialista Mundial - formalmente (ainda) nacional (mas não nas velhas formas
capitalistas), e no conteúdo socialista mundial.
Por todos esses e outros factores mudará radicalmente os hábitos dos povos sob as
condições do socialismo mundial.
O sentimento de desconfiança mútua e, sobretudo, o sentimento amargo de ser
novamente escravizados por uma nova potência mundial burguesa - irão desaparecer
gradualmente. E essas mudanças devem abrir a porta para conseguir uma cooperação
verdadeiramente fraterna entre as nações no sistema mundial socialista de um estado
federal unificado, a USE
Desta forma, as relações-estatais na União Socialista Mundial vão tornar-se um grande
impulso a favor de todo o desenvolvimento do socialismo mundial. O resultado será que
vamos estabelecer um estado socialista mundial forte e totalmente construído. Ele irá
suportar todos os testes, e vai coroar a gloriosa União Soviética Grande de Lenine e
Estaline.
A contradição antagónica dos Estados capitalistas será transformada numa contradição
não-antagónica dos estados socialistas, por meio da ditadura do mundo proletariado.
Estas contradições não-antagónicas contradições entre grandes e pequenos estados
socialistas, estados socialistas mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, etc.
A ditadura proletária mundial é a potência mundial armada dos trabalhadores contra a
restauração das antigas potências imperialistas, contra a restauração do capitalismo
mundial, contra todos os remanescentes contra-revolucionários do imperialismo
mundial.
A chave para a solução deste problema é o fortalecimento do estado do mundo todo
proletariado mundial no espírito do internacionalismo socialista, é a fé aos ensinamentos
invencíveis dos 5 Clássicos do Marxismo-Leninismo, está a reforçar a luta de classes
global, é continuação da revolução socialista mundial! A força do estado mundial reside
na sua variedade e diversidade dos estados socialistas unidos, combinado com alta
comunista conteúdo ideológico.

O Estado europeu socialista como parte do estado
socialista mundial e do seu desaparecimento.
O estado proletário mundial nunca pode morrer antes da época do comunismo mundial.
É uma pedra angular do Estalinismo-Hoxhaismo que a consolidação do poder global do
Estado soviético é indispensável para o cumprimento de nossa missão do comunismo
mundial.
Postulações do “definhamento do estado” prematuramente - em meio à arena
internacional da luta de classes, significam nada mais do que para desarmar o
proletariado mundial, e trair da revolução socialista mundial. Porque a nossa teoria
Marxista-Leninista do Estado foi abertamente e ocultamente atacado por Tito, por
trotskistas, por revisionistas etc., temos de defendê-la incondicionalmente.
A teoria do estado Marxista-Leninista ensina que o Estado - como um aparelho especial
de coerção contra o povo - vai murchar, somente lá e, em seguida, quando e onde a
divisão da sociedade em classes, a divisão do trabalho físico e mental, a divisão da
cidade e do país etc. etc. - definha.
A tendência de unificação dos estados socialistas (com o objectivo de formar a sua
comum socialista Estado mundial), devem ser levados em conformidade com a
tendência da unificação de todos os países por meio do estado mundial centralizado,
porque a força motriz da abolição dos Estados é baseada na fusão dos estados.
O estado é transformado a partir do reino da necessidade (para superar os antagonismos
de classe), para o reino da liberdade de associação de uma sociedade humanizada
(libertada do estado).
O homem é livre só que sem um Estado. Enquanto o Estado existe, não pode haver
liberdade. Liberdade só existe quando o estado é abolido em uma escala global, de
modo que na sociedade do mundo comunismo.
O Estado europeu socialista como parte do estado socialista mundial é, portanto, um
estado que vai murchar no período do comunismo mundial.

